 Leg alle installaties in de mate van het mogelijke volledig stil en zet ze stroomloos.
 Laat de bedrijfsruimtes ordelijk en netjes achter. Verwijder onnodige brandlast (bijv.
dagvoorraden met verpakkingsmateriaal in de werkplaatsen) en bewaar voldoende
afstand tussen brandbare materialen en potentiële ontstekingsbronnen.
 Stockeer brandbare en ontvlambare vloeistoffen in brandwerend afgescheiden lokalen
met vloeistofdichte inkuiping of op lekbakken.
 Duld geen brandbare goederen nabij de gebouwen ( inclusief luifels ) op een afstand
van minder dan 20 m.
 Controleer dit alles grondig doorheen het hele bedrijf door het uitvoeren van een
controlerondgang (met gebruik van de checklist Brandveiligheid).
 Activeer de aanwezige automatische branddetectie-installaties en/of blusinstallaties en
controleer dat de doormeldingen in orde zijn.
 Controleer en activeer de automatische intrusiedetectie-installatie en/of de
camerabewaking met doormelding.
 Voer een sluitronde uit en controleer hierbij dat alle brandwerende deuren en poorten
gesloten zijn en dat alle buitendeuren en -poorten op de perimeter van het bedrijf ( van
gebouwen en omheining) zijn afgesloten.
 Zorg dat er een sleutelhouder beschikbaar is en stel de alarmcentrale hiervan op de
hoogte zodat de politie ook naar binnen kan.
 Organiseer toezicht op het bedrijf, eventueel met de hulp van een extern security
bedrijf, en voer regelmatig controlerondgangen uit op het bedrijf.
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Voor aanvullend advies staan onze risk engineers graag ter beschikking. Contacteer hen op
het adres riskengineering.be@msamlin.com

Voor MS Amlin is een vlotte schadeafhandeling van het grootste belang. Bij schade
contacteert u best uw makelaar of rechtstreeks via: propertyclaims@msamlin.com
`

Together in strength
MS Amlin, lid van de MS&AD-groep, is een wereldwijd opererende verzekerings- en
herverzekeringsmaatschappij met meer dan 100 jaar ervaring. Vanuit het kantoor in Brussel en
twintig andere vestigingen over de hele wereld bieden wij u wereldwijd verzekeringsoplossingen
aan op basis van lokale kennis en ervaring.
U kunt van ons een uitstekende service verwachten en rekenen op de steun van onze experten, die
uw business door en door kennen. Door deze continue samenwerking worden we samen sterker.
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